Gemeentelijke Openbare Bibliotheek De Pinte
Verslag vergadering Beheersorgaan 21 november 2013.

BRAEKMAN Martine
DEDRIE Ann
DE JAEGHER Rita
DE STERCKE Lieve
DE VRIESE Chantal
GALLE Walter
HAEMERS Christian
LEKENS Lieven
LIEVENS Stefan
LINGIER Hilde
NAESSENS Guido
NEYT Katinka
OTTE Chris
VANDENABEELE Peter
VANDERBIESEN Greet
VANDERMEERSCH Katleen
VAN NIEUWENHUYZE Antoine
VLASSENBROECK Walter

Aanwezig
Aanwezig
Verontschuldigd
Aanwezig
Verontschuldigd
Verontschuldigd
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
Afwezig
Aanwezig
Aanwezig
Verontschuldigd
Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig

Ferry Comhair, Schepen
DE VOS Annelies, Bibliothecaris

Aanwezig
Aanwezig

1. Meerjarenplan
Dit punt wordt behandeld in aanwezigheid van de cultuurraad.
De schepen licht het meerjarenplan toe: i.c. de bibliotheek en cultuur.
Voor de bibliotheek worden volgende vragen/opmerkingen gesteld:
- is er plaats voor de artotheek in de nieuwe bib: nee, tenzij het gaat over het ter
beschikking stellen van de catalogus of het presenteren van 1 kunstwerk.
- ‘de bib op school’: Bibnet ontwikkelde een zoekmodule die een plaats kan krijgen op de
elektronische leeromgeving van de school. Via deze module krijgen de leerlingen en
leerkrachten toegang tot de catalogus, de digitale collectie en diensten van de
bibliotheek. Dit punt wordt nog opgenomen als actie in het actieplan ‘De bib organiseert
activiteiten voor/i.s.m. scholen en maakt haar dienstverlening en aanbod kenbaar’.
- wat is de situatie van de bib van Zevergem: dit is een vrije bibliotheek, ze wordt geen
uitleenpost van De Pinte. Wel blijft ze de jaarlijkse werkingskost van 2.000 euro per jaar
voor de aankoop van boeken ontvangen, deze boeken blijven wel eigendom van de bib
van De Pinte.
- relatie school Zevergem en bib: jaarlijks organiseren we in maart een spel voor de
jeugdboekenweek waarop ook de school van Zevergem wordt uitgenodigd. Ofwel
combineren ze de busrit met de rit die ze op die dag maken naar het OCP voor de
sportklassen ofwel leggen we zelf een bus in. Hiervoor is budget voorzien. We gaan ook
met themapakketten of boekenkoffers werken die de scholen zullen kunnen komen
ophalen in de bib. Leerkrachten kunnen ook zelf altijd boeken komen lenen voor hun
klas.
- de originele koppen van de reuzen zullen een plek krijgen in de nieuwe bibliotheek.
Het meerjarenplan wordt unaniem goedgekeurd, er wordt een advies opgesteld waarin
deze opmerkingen verwerkt worden.
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De schepen en de cultuurraad verlaten de vergadering.
Er wordt nog een opmerking aan het advies toegevoegd:
Het beheersorgaan stelt de vraag of er voldoende personeel is om de openingsuren in de
nieuwe bib uit te breiden of te verschuiven, dit is niet het geval: er werken 2
personeelsleden ook in andere bibliotheken volgens een vast uurrooster, zij kunnen dus
hier niet méér ingeschakeld worden, ook is het geen optie om de openingsuren te
vervroegen aangezien er dan in de ‘gewone’ werkuren gesneden wordt die sowieso nu al
veel te beperkt zijn.
De opmerking om deze actie te koppelen aan het aanwerven van minstens 1 voltijds
equivalent personeel wordt nog aan het advies voor de meerjarenplanning toegevoegd.

2. Goedkeuring en opvolging vorig verslag 26/06/2013.
Enkele punten ter opvolging zijn:
 Gratis AVM werd in de gemeenteraad van september goedgekeurd, evenals de
andere aanpassingen in het dienstreglement zoals de mailmerge, tarieven
fotokopieën en de andere kleinere aanpassingen.
 Met deze nieuwigheden zijn we gestart op 12/10 op de verwendag.
 We zien reeds een stijging van onze uitleningen van AVM: oktober 2013 is er
een stijging van 40 % t.o.v. oktober 2012. Voor november 2013 (die nog niet
helemaal voorbij is), zien we zelfs een verdubbeling t.o.v. november 2012:
144 tov 70 uitleningen.
 Mailmerge: er zijn nog wat technische problemen, voorlopig worden de
herinneringsmails nog niet verstuurd, de maningen en reservaties wel.
In andere bibliotheken weigeren leners soms boetes te betalen indien ze geen
herinneringsmail gekregen hebben. Dit is echter een bijkomende service, geen
verplichting van de bibliotheek. Het beheersorgaan is van mening dat dit dan
wel goed dient gecommuniceerd te worden naar de leden: dit zal vermeld
worden in de volgende infokrant. Deze dienstverlening kan ook pas
geactiveerd worden als ze technisch ook naar behoren werkt.
Het vorige verslag wordt goedgekeurd.

3. Nieuwbouw bibliotheek: stand van zaken
De huidige stand van de werken is:
 barcodes worden opnieuw gedaan, problemen met groef in midden
 afwerking:
 verlichting
 verwarming burelen
 schilderwerken
 rond kerst: afgewerkt, behalve parketwerken, tribune en binnenmeubilair
(wandkasten, balie, kast zelfuitleenbalie, kitchenettes, kasten burelen,…), dit zal
in januari gebeuren
 buitenaanleg: leestuin, zone voor bib
Planning verhuis is februari – maart, na krokus.
Ondertussen wordt onze collectie verder getagd (chip voorzien in kader van zelfuitleen).
Bestek RFID is ondertussen verstuurd, de bespreking van de offertes wordt opgesteld:
- budget: 35.000 euro + 10.000 euro subsidies van provincie ontvangen !
- 2 zelfuitleenbalies
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- 1 werkstation
- 1 set beveiligingspoortjes
- klantenteller
- intelligente brievenbus
- beheerssysteem voor publieke pc’s
Dit zou eind december – begin januari geplaatst worden.
Bestek meubilair: wordt opgesteld, het budget bedraagt 60.000 euro incl. signalisatie.
Voor de uitwerking van het openingsfeest wordt naast het personeel van de bib een
werkgroep uit het beheersorgaan samengesteld: Katleen, Lieve, Chris Otte, Chris
Haemers en Guido willen hieraan meewerken. Vergaderingen hierover plannen we op
maandagnamiddag.
Mogelijke ‘gastsprekers’ die voorgesteld worden: Tine Ruysschaert, Jeroen Theunissen.

4. Budget 2014.
Verschillende zaken die vroeger in het gelijkblijvend beleid zaten, zitten nu vervat in die
acties van het meerjarenplan zoals collectie, kosten deelname PBS (informatica),
uitgaven jeugdboekenweek, verwendag, vlieg,…
Het
gelijkblijvend
beleid
(gewone
werkingskosten
zoals
telefoonkosten,
verwerkingsmateriaal, bureaumateriaal, portkosten… ) zal min of meer gelijk blijven of
hier en daar zelfs wat verminderen.
Voor sommige zaken i.v.m. de nieuwbouw is er ook nog geen duidelijkheid b.v.
verwarmingskosten, kosten telefonie enz.
Voorstel:
Collectie: 38.400 euro
 36.600 euro: ‘gewone’ collectie
o Gunning: 25.500 euro
o Abonnementen + kranten: 5.500 euro
o AVM: 3.000 euro
o Losse aankopen: 2.600 euro
 500 euro: groteletterboeken, luisterboeken, Makkelijk Lezen Plein
 800 euro: licenties fundels
 500 euro: boekenkoffers, themapakketten
Informatica: 8.000 euro
 Gewone werkingskosten: 1.700 euro
 Onderhoudscontracten: 5.300
 Tags: 1.000 euro
 Kosten deelname PBS (8.000 euro) zitten nu in een actie.
Dit voorstel wordt goedgekeurd.

5. E-books in de bib ?
Er kan momenteel ingestapt worden in een proefproject van Bibnet waarbij een jaar lang
e-boeken toegankelijk gemaakt worden voor de leden van de Vlaamse openbare
bibliotheken. Vanaf het voorjaar 2014 zouden deze boeken kunnen uitgeleend worden in
de bib.
Wij zouden hier nog niet op intekenen, maar afwachten wat dit proefproject oplevert:
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de collectie bestaat slechts uit 300 boeken (niet de recentste) (enkel van
uitgeverijen Lannoo, Van Halewijck, Vrijdag, Acco en Linkeroever)
lener moet 5 euro betalen, net nu we alles gratis uitlenen
wil lener betalen voor niet recente boeken die gratis in de gewone collectie uit te
lenen zijn
er worden nu al tal van e-books gratis aangeboden of illegaal gedownload

Hoe werkt het:
- bib krijgt startpakket uitleenabonnementen volgens inwonersaantal (wij:
73)
- elke titel kan voor 4 weken en gelijktijdig worden uitgeleend
- lener kan voor 5 euro, 3 boeken lenen
- app waarin de e-boeken binnen de uitleentermijn kunnen gelezen worden
- kost: 582 euro – 5 euro x 73, indien geen 73 abonnementen gehaald
worden, moet dit bijgepast worden door de bib
Na één jaar, wordt dit project samen met alle belanghebbenden grondig geëvalueerd, en
kan een doorstart overwogen worden. We kunnen dan kijken om eventueel in te stappen.
Het beheersorgaan vraagt zich af of er wel interesse is bij de leners en het niet beter is
om eerst eens een bevraging hierover te organiseren.

6. Vlieg: evaluatie.
Tijdens de zomermaanden konden kinderen opnieuw deelnemen aan een speurtocht naar
de schat van Vlieg: we telden 27 deelnemertjes (t.o.v. 20 in 2012).

7. Bibliotheekweek en verwendag.
Zaterdag 12 oktober, de start van de bibliotheekweek, organiseerden we naar jaarlijkse
gewoonte een verwendag: elke lener werd getrakteerd op iets lekkers: voor de
volwassenen chocolaatjes en voor de kinderen lolly’s van bij Dossche.
Thema van de bibliotheekweek was ‘Kom binnen en zet u’.

8. ZOVLA-projecten
Met ons samenwerkingsverband ZOVLA plannen we volgend jaar projecten rond WOI met
‘ZOVLA herdenkt de Groote Oorlog’:
 Theatervoorstelling voor het 5de en 6de leerjaar door Hans Mortelmans, naar
het boek ‘De oversteek’ van Koen D’Haene, tijdens de jeugdboekenweek in
maart 2014, in De Pinte zal dit op 2 april 2014 zijn.
 Poëzieworkshops rond de oorlog door Ilse Weber, bij ons op 16 oktober 2014.
 Themakoffers met een speciale collectie boeken rond de oorlog die zal
gepresenteerd worden in een ‘kitbag’ en die kunnen uitgeleend worden door
de scholen.
 Personeel: elk jaar bezoeken we een bibliotheek (van ZOVLA of andere) : dit
jaar gaan we op 5 mei 2014 naar de bibliotheken van Ieper en Diksmuide en
brengen we een bezoek aan Flanders Fields Museum.
Deze activiteiten worden bekostigd door de subsidies die we van de Provincie OostVlaanderen ontvangen aangevuld met eventuele projectsubsidies.
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In navolging van het project e-wijs met ZOVLA organiseren we rond de digitale week in
april opnieuw een infoavond rond de kennismaking met de i-pad, tablet en e-readers.

9. Privacy leden.
De leden van het beheersorgaan worden met hun adresgegevens op de gemeentelijke
website vermeld. Voor leden die dit niet wensen, kunnen deze gegevens verwijderd
worden.
Twee leden wensen hun adresgegevens te verwijderen.

10.


Varia.

De vraag wordt gesteld naar een mislukte reservatie van een boek via MijnOvinob.
Kan dit gelinkt zijn aan het feit dat de lener geen boeken had uitgeleend op het
moment van de reservatie. Dit is daar niet aan gelinkt. Er kunnen wel enkel
boeken gereserveerd worden die uitgeleend zijn, leeszaalwerken en IBL-boeken
kunnen ook niet gereserveerd worden. De vraag wordt doorgestuurd naar de
helpdesk.

De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 6 februari 2014 om 20 uur
in de bib.

In bijlage voor wie niet aanwezig was:
 presentatie ontwerp meerjarenplanning 2014-2019
adviesraden (16/11/2013)
 ontwerp meerjarenplanning 2014-2019: bibliotheek
 ontwerp meerjarenplanning cultuur 2014-2019
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gemeentelijke

Met vriendelijke groeten,

Annelies De Vos
Bibliothecaris

Katleen Vandermeersch
Voorzitter
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